
  MEDLEMSBREV 4/2017 
 
 
Bästa medlem!  
Konstklubben behöver H J Ä L P !  
Klubbens lokaliteter ska precis undergå radikala förändringar, man börjar bygga 
bostäder både nere på bottenvåningen samt i vårt kallutrymme ”Fiilis”. Det här 
betyder att vi måste flytta alla våra möbler till den andra sidan av vinden och till 
källarvåningen, och då behöver vi så många krafter som möjligt. Vi måste också 
tömma vårt sk hjälpkök helt eftersom det och trappuppgången ska ingå i nybygget. 
 
Om du kan komma och hjälpa oss en stund på onsdagen den 9.8 runt klockan 
femtiden så är vi mycket tacksamma. Ta med en eller två pafflådor om du har, och 
gärna en stark yngling om du råkar ha en sån, så kommer arbetet att gå i ett nafs. Vi 
bjuder på kaffe och dopp och hoppas på många talkojobbare! 
 
 
Just nu pågår vår utställning #OurVaasa i Ateljé Torni. #OurVaasa  handlar om 
invandrares syn på vårt samhälle, där finns verk av både barn och vuxna. 
Utställningen pågår till den 20.8. Kom och titta! Mera på vår hemsida 

vaasantaidekerho.com 😊 

 
 

 
Konstens Natt: 10.8.2017 
Traditionsenligt program samt lotteri, kaffeservering och korvgrillning. 
Lotterivinster emottages med tacksamhet, vinsten från lotteri och försäljning går till 
Konstklubbens verksamhet. Loppis, kom och fynda billiga bord, samt diverse 
konstrelaterat material hela kvällen. 
Ateljé Torni håller öppet som vanligt från klockan 12, och sedan fortsätter vi till 
klockan 22 på kvällen enligt följande: 
 
Kl 18.00 Lina Glasberg och Ella Ingman musicerar 
Kl 19.00 Anna och Ida Kålax 
Kl 21.00 Funtsi (Matias Masanen) 

från kl 18.00 Astrologiska tolkningar se nedan: 
"Anne Sundell utbildad astrolog vid Mispa School of Psychology gör 30 min 
tolkningar för 20€ styck, med början kl. 18.00 på Atelje Tornis gård. Kontant betalning 
på plats 
Tiderna är begränsade så anmäl dej på mailen: astrologiservice@gmail.com  
För en tolkning och din karta behöver jag din födelsetid, datum, klocka och plats. 
Skriv gärna om det är något speciellt du vill att jag tittar på i kartan. 
Språk: Svenska, Finska, Engelska.” 

 

Med förhoppningar om en lång, skön sensommar!! 
 
Styrelsen  
 
P.S. Var vänlig och kontrollera att du anger ditt namn på eventuella betalningar till 
vårt konto, samt vad betalningen gäller.  OBS! HAR DU BETALAT DIN 
MEDLEMSAVGIFT? Info i medlemsbrev 2.2017 samt på hemsidan.    


